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Kurşunlu

D-100 Karayolu ve Zonguldak-Çankırı
bağlantılı demiryolunun geçtiği Kurşunlu, termal su kaynakları ile sağlık turizmi
açısından önemli bir merkezdir.
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Kızılırmak

Ankara: 156 km
İstanbul: 420 km
Kastamonu: 102 km
Çankırı: 51 km
Kastamonu Havalimanı: 96 km
Esenboğa Havalimanı: 136 km
İnebolu Limanı: 193 km

Bunları Biliyor Musunuz?
•
•
•

D-100 Karayolu ve Zonguldak-Çankırı bağlantılı demiryolunun geçtiği Kurşunlu ulaşım imkânları iyi ilçelerden biridir.
İlçede termal su kaynağı ve kaplıcalar bulunmakta ve sağlık turizminde hizmet vermektedir.
Doğa güzellikleri ve ormanlık alanları ile Osman Gölü günübirlik aktiviteler için imkân sağlamaktadır.
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Gelecek Hedeﬂeri
•

Lojistik Merkez Potansiyeli
Kurşunlu İlçesi’nin en büyük avantajı uluslararası D-100 karayolunun üzerinde bulunması, demiryolu bağlantısının olması ve avantajlı bir teşvik bölgesinde olmasıdır. Tüm bu özellikleri yeni
yeni değerlendirilmeye başlansa da İlçenin geleceği önemli bir sanayi kenti olma yolunda çizilmiştir. Ankara ve Çankırı’ya yakın ve arazilerinin genel itibariyle düzlük olması Kurşunlu’yu
potansiyel bir lojistik merkezi yapabilme olasılığına sahiptir.

•

Sağlık Turizmi
İlçenin Çavundur Beldesi’nde bulunan termal su sağlık turizmi için kullanabilmektedir. Fakat
Bölgede yer alan tesislerin yetersiz ve kalitesiz olması, gelen yerli ve yabancı turistlerin ihtiyaçlarını tamamen karşılayamaması, ayrıca bu önemli şifa kaynağının yeterince tanıtılmaması gibi sorunlar bulunmaktadır. İlçenin sağlık turizm alanında gelişmesi önemli bir potansiyel taşımaktadır.

•

Hayvancılık
Kurşunlu İlçesi ve köylerinde hem büyükbaş hayvancılık hem de küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Genellikle hayvan yetiştiriciliği kurban bayramı zamanına ve et üretim tesislerine endeksli olarak yapılmaktadır. İlçede yetiştirilen hayvanlar canlı olarak satılmaktadır. Bu durum
ise hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal üretimden elde edilecek olan değerin düşük olmasına
neden olmaktadır. Hayvancılıktan elde edilecek gelirin katma değeri yüksek haline getirilmesi
için İlçede modern mezbahalar, kesimhaneler ve depolama tesislerinin yapılması büyük önem
arz etmektedir.
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Kurşunlu Kaymakamlığı
Tel: +90 (376) 465 10 19 · Faks: +90 (376) 465 15 17

www.kursunlu.gov.tr

Kurşunlu Belediyesi
Tel: +90 (376) 465 13 17 · Faks: +90 (376) 465 18 10

www.kursunlu.bel.tr

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
Çankırı Yatırım Destek Oﬁsi
Tel: +90 (376) 213 79 88 · Faks: +90 (376) 213 65 87

www.kuzka.gov.tr
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